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Gæst:

Sebastian Behnke, Danmarks Jægerforbund

Emne Frem-
lægger

1. Velkommen

Lene bød velkommen.
 

Lene 
Tingleff

2. Præsentation af deltagerne, herunder om det dem der kommer fremover, 
er der valgt suppleant.

Deltagerne præsenterede sig for hinanden. Henrik Nielsen bemærkede at landbruget 
fremover også gerne vil have deres miljøpolitiske rådgiver Maria Pilgaard med.

Alle

3. Indlæg om Urban vildtforvaltning, Sebastian Behnke, Danmarks 
Jægerforbund

Oplæg (vedlagt dette referat) ved Sebastian Behnke om Urban vildtforvaltning. Han 
opfordrede blandt andet til at der blev lavet en forvaltningsplan herfor. Hedensted 
Kommune har ikke en sådan og svarede, at det kan overvejes. Der blev talt om 
regulering (kræver tilladelse via Naturstyrelsen) herunder især råger. Claus H. 
Steen fortalte, at antallet er steget op til 140% over de sidste år i Hedensted. Man 
skal huske, at råger ikke kun kan være et problem i byerne, men også på landet for 
landmændene (eks. markstakke). Mårhund bekæmpes på tværs af kommuner via 
Miljøstyrelsen med støtte fra Naturstyrelsen og Hedensted Kommune.

Sebastian 
Benhke
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4. Oplæg om biodiversitetsplan og hvorfor det måske kunne være en god ide

Oplæg (vedlagt dette referat) ved Kurt Willumsen, DOF, om biodiversitetsplan og hvad 
en sådan kan indeholde samt om det kunne være en god ide. Kurt henviste til, at Vejle 
Kommune har fået lavet en plan og anbefalede ud fra den, at der blev lavet en plan for 
Hedensted Kommune. Han gav eksempler på steder (eks. Remmerslund grusgrav) og 
arter (eks. splitterne) som kunne drage nytte af en plan. Der udspandt sig en diskussion 
af begrebet vild natur og natursyn i rådet. Der blev opfordret til, at Hedensted Kommune 
afsætter penge til naturområdet, eksempelvis som med Fælles natur (fastholdt i 2020). 
Henrik Nielsen gav et praktisk eksempel på faunastriber, som der arbejdes med andre 
steder. Diskussionen sluttede med en opfordring til Hedensted Kommune om at 
udarbejde en biodiversitetsplan. Hedensted Kommune vil se på dette og vende tilbage på 
næste møde. 

Kurt 
Willumsen

5. Planlægning af året 2020 i Grøn Råd herunder ideer til emner 

 Turistsamarbejdet Kystlandet holder et oplæg om hvad de arbejder med, aftalt at 
dette sker på næste møde

 Affald, forslag Bent Sørensen

 En tur med rådet til Hjarnø, Danmarks Naturfredningsforening står gerne for det 
praktiske

 Hvorledes sprøjter vi i vores haver, Bent Sørensen

Der blev udtrykt ønske om, at der i rådet kunne komme repræsentanter fra de 
private skove.

Alle

6. Eventuelt

Martin Fritzner delte et forslag til kommissorium rundt (vedlagt dette referat), som blev 
drøftet. Der var ikke stemning for at arbejde videre med det.

Alle

 
 


